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HOTĂRÂRE 

privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Pop Mioara împotriva 

Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 119/14 aprilie 2017 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 24 mai 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Pop 

Mioara împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 119/14 aprilie 2017; 

      - expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 

formulată de doamna Pop Mioara împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 119/14 

aprilie 2017; 

 -  raportul de specialitate nr. 9013/17 mai 2017 al Direcţiei juridică şi relaţii publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

 - plângerea prealabilă formulată de doamna Pop Mioara, înregistrată la registratura 

Consiliului Judeţean Alba cu nr. 8899/15 mai 2017; 

 Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică; 

 Având în vedere prevederile: 

 -  art. 91 alin. 1 lit. a, art. 91 alin. 1 lit. f, art. 91 alin. 2 lit. 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea     

 

                                               HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1.  Se aprobă respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Pop Mioara, 

domiciliată în municipiul Alba Iulia, str. Vânătorilor, nr. 57, bl. I3B, etaj 2, ap. 7, județul Alba, 

prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 119/2017 privind 

aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru încredințarea managementului 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, a proiectului de management câştigător şi durata 

pentru care se va încheia contractul de management. 

 Art. 2.  Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, doamnei Pop 

Mioara, Direcţiei juridice şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba. 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    
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